Til medlemmer af Aarhus Domsogns Menighedsråd,
kirkeværge og medarbejderrepræsentanten

Aarhus, den 15.11. 2018
us/jpc

Der indkaldes herved til møde i Aarhus Domsogns Menighedsråd
torsdag den 22. november kl. 17.30 – ca. 21.00.
Der er spisning kl. 17.30. Mødet foregår i konfirmandlokalet på 1. sal.
OBS
Da der er valg til poster, er der mødepligt. Hvis man ikke kan deltage, aftaler man selv
med stedfortræderne.
OBS OBS
Mødet indledes med orientering fra Shahla, FUV, om Ø-projektet kl. 18-18.30. Herefter
kort status på Ankerkraft ved Henrik og orientering om de 3 måneders praktikopgaver
ved Kamilla Kehlet Bavngaard, forskningspraktikant, kl. 18.30-18.45 (ca.)
Afbud fra Kim – Ole stedfortræder
Som en katedral af tiden og i tiden vil vi
•
stræbe efter den ypperste formidling af kristendom, musik, livsoplysning, kunst- og kulturhistorie.
•
skabe rammerne for et levende og rummeligt fællesskab, så kirken er et godt sted at komme.
•
udvide samarbejdet med institutioner og enkeltpersoner.
•
være tydelige i folks bevidsthed og udbrede kendskabet til gudstjenester og aktiviteter i Domkirken ved
at kommunikere dristigt på moderne betingelser.

Dagsorden
(B) = beslutningspunkt

1.

(B)

Godkendelse af dagsorden

2.

(B)

Godkendelse og underskrift af
protokollen

3.

Referat fra FU-mødet 16.10.

Bilag er medsendt.

4.

(B)

Valg af formand

Valg ved skriftlig afstemning

5.

(B)

Valg af næstformand

Valg ved skriftlig afstemning

6.

(B)

Valg af kasserer

7.

(B)

Valg af kirkeværge

8.

(B)

Valg af
kontaktperson/kontaktpersoner

9.

(B)

Valg af underskriftsberettigede

10.

(B)

11.

Valg af bygningskyndige
Udvalgsønsker

Hvis man ønsker at flytte udvalg eller tilmelde sig udvalg,
henvender man sig til Ulla.
Udvalgslisten er medsendt.

12.

(B)

Synsprotokol for
domprovsteboligen, Kystvejen 47

Synsprotokollen godkendes.
Fremlæggelse ved Winni, Søren Bo.
Bilag medsendes.

13.

(B)

Provstiansøgning om præstebolig
på Ø

Fremlæggelse ved Winni
Bilag er medsendt

14.

(B)

Forslag til retningslinjer vedr.
parkering

Søren Bo fremlægger. MR skal træffe beslutning.
Se FU-referatet

15.

(B)

Nye stole til kirken

Søren bo fremlægger

16.

(B)

Aftale mellem UngK og domsognet

Winni fremlægger aftalen til godkendelse
Bilag er medsendt

17.

(B)

Henvendelser om arrangementer i
kirken

Oversigt over henvendelser er udsendt

18.

j

Meddelelser fra:
a. Kirkeværge
b. Kontaktperson
c. Kasserer
d. Udvalg
e. Præsterne
f. Børnehaven
g. Sct. Clemens drengekor
h. Sangkraft
i. UngK
j. Personale
k. Formanden

19.

Næste møde

D. 17.1. – spisning kl. 17.30 – orientering om Ø
kl.18-18.30

20.

MR-møder i 2019

17.1.-21.2.-21.3.-25.4.-23.5.-20.6.-22.8.-19.9.-24.10.28.11.

21.

Eventuelt

Beslutningsprotokollen kan ses ved henvendelse til kirkekontoret, Kannikegade 12.
Afbud bedes meddelt kontoret senest onsdag den 21. november kl. 12
Kl. 17.30 er der spisning, hvorfor det meddeles kontoret senest onsdag den 21. november kl.
12, hvis indkaldte til mødet kun deltager i selve menighedsrådsmødet.

Med venlig hilsen
Ulla Skaarenborg
Jannie Platz Christensen
Kordegn

